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När jag i början av juni 1986 upptäckte 
att jag väntade mitt första barn, föränd-
rades världen i ett enda slag. Jag insåg 
att jag inte var ensam i min kropp längre. 
Ett annat, ännu okänt och spirande liv 
växte i mig. Och detta liv skulle för alltid 
vara förbundet med mig, i tio, tjugo, tret-
tio år efter framfödandet och ja, så länge 
jag lever. Mina bröst började svullna och 
ömma. Efter ett tag kom illamåendet. 
Kroppen reagerade liksom av sig själv på 
den nya lilla människan, oavsett vad jag 
själv ville eller tyckte. Livsprocessen, det 
nya människolivets tillväxt, var igång. 
Inte bara min kropp började mjukna i 
konturerna utan också tankar och käns-
lor förändrades. Hela jag blev inriktad på 
detta: att bära och föda fram mitt barn.

Jag har en släkting som arbetar på en 
IVF-klinik. Hon säger att hon är som 
Gud. Varje dag parar hon ihop spermier 
och ägg i petriskålar. Hon väljer bland 
spermierna: de som verkar kraftigast tar 
hon. Så skapar hon embryon, som plan-
teras in i hoppfulla kvinnors livmödrar. 
Endast en liten andel leder till ett fram-
fött barn. Hon skapar familjelycka. Jag 
både räds och fascineras när hon berättar 
om sin verksamhet. 

Idag har vi en välutvecklad IVF-teknik, 
som kan lyckliggöra många barnlösa 
men som också ställer till med problem. 
För frågan måste ställas: Hur långt vill 
vi gå när det gäller den här tekniken? I 
vems intresse sker utvecklingen? Är det 
verkligen rätt att göra saker bara för att 
man kan?  (Ska vi till exempel, eftersom 
det nu har visat sig fungera, infoga gener 
från tre personer i ett fosters arvsmassa?) 
Var hittar vi de etiska riktlinjerna?

En ytterligare ”landvinning” inom IVF-
tekniken är det som kallas surrogat-
mödraskap. Surrogatmödraskap innebär 
att en kvinna för en annan kvinnas el-

ler en mans räkning bär och föder ett 
barn. Ett kontrakt upprättas mellan en 
surrogatmamma och ett beställande par 
(hetero-eller homosexuellt). I kontraktet 
avtalar surrogatmamman bort rätten till 
fostret samt all vårdnad och kontakt med 
barnet efter förlossningen. Spermier eller 
ett IVF-framställt embryo implanteras i 
hennes livmoder. Beställare och speciella 
kliniker kontrollerar kvinnans leverne 
under graviditeten. Hon utsätter sig för 
en graviditets och förlossnings alla risker. 
För detta får hon en ekonomisk ersätt-
ning som på intet sätt står i proportion 
till de summor, som klinikerna i denna 
miljardindustri drar in. Smarta företaga-
re utnyttjar på detta sätt fattiga kvinnor. 
Man kan tala om ekonomiskt tvång. 

I Sverige finns det barnlösa par, som ser 
surrogatmodern som en möjlighet att 
få ett efterlängtat barn. En del av dem 
reser utomlands och röster har höjts för 
att tillåta det så kallade altruistiska sur-
rogatmödraskapet, där en kvinna fri-
villigt åtar sig att föda en annans barn, 
utan ersättning. Från regeringens sida 
har det tillsatts en utredning i frågan och 
i februari i år kom dess slutbetänkande. 
Det blev ett nej till av alla typer av sur-

rogatmödraskap inom Sveriges gränser. 
Men det är fortfarande fritt fram för de 
svenskar som vill och kan betala för att 
åka utomlands och hämta hem ett barn 
från en surrogatmamma. I länder som 
Frankrike, Tyskland och Italien är detta 
förbjudet.
 
Frågan kommer förmodligen att lyftas 
igen. I Sveriges Ekumeniska Kvinnoråds 
styrelse kom vi att dryfta den extra livligt 
under senvintern, särskilt som vi disku-
terade ett förslag till uttalande inför ut-
redningens slutbetänkande. Det visade 
sig att frågan utmanande oss. Vi hade 
olika infallsvinklar och kunde inte enas. 
Så vårt uttalande blev kvar på bordet. Jag 
tar upp frågan igen: Var står vi, vi som är 
kristna, vi som engagerar oss för kvin-
nors rätt, när det gäller surrogatmödrar 
och deras beställare? 

Kristendomen lär oss att vi är skapade 
till Guds avbild och oändligt värdefulla. 
Människan, varje människa, är okränk-
bar, till kropp som själ.  Som jag ser det 
är surrogatmödraskap i alla dess former 
en kränkning av detta människovärde. 
Vår kropp får aldrig bli något som an-
vänds av någon annan. Därför är surro-
gatmödraskap en form av prostitution, 
dvs. någon använder sig av en annan 
människas kropp för att tillfredsställa 
sina begär och betalar för det. Förutom 
pengar är också olika typer av beroende-
förhållanden och ojämlikhet inblandade 
i verksamheten. Särskilt den kommersi-
ella verksamheten gör detta extra tydligt: 
en kvinnas kropp reduceras till behål-
lare och barnet blir en handelsvara. Den 
kontroll och faktiska fångenskap som 
kvinnorna utsätts för på klinikerna (de 
får inte lämna området under hela gravi-
diteten) innebär ett brott mot deras per-
sonliga frihet. Även deras mentala hälsa 
påverkas. Smärtan av att inte få knyta an 
till det barn de bär och föder innebär en 
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oerhörd påfrestning och sätter troligtvis 
spår för resten av livet. 

Till det kommer förstås alla andra häl-
sorisker och besvär som varje graviditet 
och förlossning medför; missfall, havan-
deskapsförgiftning, diabetes, inkonti-
nens, fistelbildning osv.  Och, det är värt 
att påpeka, den så kallade altruistiska 
modellen är inte problemfri. Även om 
pengar inte skulle vara inblandade, spelar 
sociala påtryckningar, gåvor, kontroll av 
den gravida kvinnan och risk med miss-
fall, missbildningar och graviditetssjuk-
domar in för att komplicera förhållandet 
mellan beställare och surrogatmamma. 
Dessutom fördjupas den patriarkala my-
ten om kvinnan som alltid ställer upp. 
Studier i t.ex. Storbritannien och Aust-
ralien visar att tillåtet altruistiskt sur-
rogatmödraskap ökar acceptansen för 
det kommersiella – skillnaden mellan 
att låna och hyra en livmoder blir alltså 
mindre. 

Idag vet vi mycket om anknytningen 
mellan mor och barn redan i fostersta-
diet. Barnet hör mammans röst, det på-
verkas av mammans mående, celler från 
mor och barn vandrar fram och tillbaka 
genom livmoderslemhinnan (de blir allt-

så i någon mening varandra). Allt sam-
verkar för denna enhet mellan mor och 
barn, som först långsamt upphävs efter 
förlossningen. Vad vi kanske inte vet så 
mycket om är vad som händer med bar-
net till en kvinna, vars hela kropp och 
psyke är inställda på den här processen, 
men som tvingas leva i ett tillstånd av 
mental förnekelse.  Vad händer med 
barnet när det skiljs från modern och 
lämnas över till okända röster, händer, 
dofter?
 
På grund av den globala rörligheten har 
allt fler kunnat tjäna stor pengar på den 
här formen av handel med kvinnor och 
barn. Dock är det bara ett fåtal länder 
där den här hanteringen varit tillåten, 
t.ex. i Nepal, Indien, Thailand.  Och, 
glädjande nog, har flera av dem infört 
restriktioner eller helt förbjudit den. 
Ett exempel är Indien, som tidigare var 
centrum för surrogatmödraverksamhet.  
Detta är hoppingivande.

Utredningens betänkande som kom 
i feb ruari tidigare i år var som sagt ett 
klart nej till alla former av surrogat-
mödraskap inom Sveriges gränser. Men 
det är, som sagt, troligt att frågan åter-
kommer. Då måste det krävas ett förbud 

mot att hämta hem utlandsfödda barn 
med surrogatmamma. 

Sveriges Kvinnolobby, det politiska par-
tiet Fi, Sveriges kvinnliga läkares fören-
ing och flera andra starka röster har höjts 
för att komma tillrätta med den här 
hanteringen. Det handlar helt enkelt om 
att, också i en framtida debatt i Sverige, 
försvara kvinnors och barns rättigheter. 
FN:s deklaration om de mänskliga rät-
tigheterna och FN:s Kvinnokonvention 
är tydliga i frågan. Europaparlamentet 
har rekommenderat sina medlemsländer 
att införa förbud mot surrogatmödra-
skap och då även med barn från utlan-
det. Så varför skulle Sverige handla an-
norlunda?

Längtan efter barn är en stark drift. In-
fertilitet är ett trauma, särskilt i vår tid 
och i vårt individualistiska kulturklimat, 
där barn blir ett sätt att bekräfta sig själv 
och, i många fall, en statussymbol. Men 
barn är ingen rättighet. Föräldraskap 
kan ha många olika ansikten.  Så låt oss 
finna andra vägar än surrogatmarknaden 
för familjelycka. Livet, Gud är större!
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